
 

 

Notat 
 

 

Til: Herbjørg Arntsen, Tom-Rune Eliseussen, Kåre Rasmussen 
 

Kopi til:  
 

Saksbehandler: Herbjørg Arntsen 

Vår referanse: 13/1314 – 80  
Dato: 24.10.2013 

Emne: Hyttefelt I, II og III - Altevatn - detaljregulering av 10 
delområder - møte med Per Mattis Oskal, Hjerttind 22.10.2013  

 

 

Oppsummering av innspill til planarbeidet fra Per Mattis Oskal: 

 

Generelt 

Generelt er ikke informasjon og innspill gitt i møtet å anse for en bindende uttalelse fra 

reinbeitedistriktet Hjerttind/Altevatn. 

 

 Vinterbeite er minimumsfaktoren for reinbeitedistriktet.  

 Påskeuken oppleves som mest problematisk i forhold til ferdsel i området, og at dette 

enkelte år sammenfaller med tidspunktet rein er i gjerde.  

 Mye motorisert ferdsel allerede i dag ved Altevatnet. 

 

 

Hyttefelt I 

 

Reinbeitedistriktet opplever en del utfordringer ved parkeringsområdet i Leirtaket. (Statkrafts 

eigedom).  

 Startpunkt for hundekjøring. Det er skiltet start for hundekjøring i dag. Startpunktet er 

problematisk når det er rein i/ved gjerdeanlegget. Det er ønskelig at skiltet og startpunktet 

flyttes til nordenden av Leirtaket. 

 Parkering. Det er knapt med parkeringsplasser vinterstid, spesielt i påsketider. 

Reinbeitedistriktet har behov for å parkere både bil og hengere m/scooter og fôr til rein i 

Leirtaket. Møter liten forståelse for dette, når det er trangt om plassen. Ønsker egen 

parkeringsplass til reindrifta, behov for plass til ca. 10 biler m/henger.  

 Opplastingsgjerde og korridor til eksisterende gjerdeanlegg. Ber om at arealer til dette 

hensyntas og settes av i plankart. 

 

Se markeringer på plankart under. 
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Hyttefelt II  

 

 Rein kan holde til i dette området i februar - april.  

 Det er et oppsamlingsområde i overkant av hyttefeltet, hovedsakelig ovenfor kraftlinja.  

 Delområde 6 er viktigere enn delområdene 7 og 8. Det går ei flyttlei i vestenden av 

delområde 6 og hele området er viktig beiteareal på senvinteren med bare rabber. 

 Lappvesenet har/hadde ei hytte i området.  

 

 

Hyttefelt III 

 

Ingen innspill. 

 



 

 

Notat 
 

 

Tema: Hyttefelt I, II og III - Altevatn - detaljregulering av 10 delområder - møte 

med Saarivuoma sameby 8. november 2013  

Møtedato: 8. november 2013, kl. 11.30-14.30 

Tilstede: Saarivuoma sameby: Per Anders Nutti og Nils Petter Labba 

 Statskog SF: Kåre Rasmussen og Herbjørg Arntsen 

  

Referent: Herbjørg Arntsen 

Vår referanse: 13/1314 

 

Informasjon fra Statskog 

 

 Statskog informerte om vedtatt områderegulering fra 2010, og pågående planarbeid med 

detaljregulering av 10 delområder. Presentasjon med lysark er vedlagt notatet. 

 Statskogs rolle i detaljreguleringen er som forslagsstiller/tiltakshaver. Statskog er ingen 

myndighet. 

 Statskog er kjent med Saarivuomas uttalelser til Norconsult  i forbindelse med 

konsekvensutredningen for reindrift. Kort oppsummering av disse. 

 

Innspill fra Saarivuoma sameby 

 

Generelt: 

 Per i dag  bruker Saarivuoma beiteområdene langs Altevatnet hovedsakelig om sommeren. 

Noen år kommer rein over på norsk side allerede i mars/april og blir til utpå høsten. Det kan 

skje endringer i bruken av området i framtida. Først og fremst på grunn av mulige 

klimaendringer og endringer i beiteforholdene. I ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og 

Sverige ligger det an til av svenske samebyer får helårsbeite på norsk side. 

 Ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige. Saarivuoma redegjorde for sitt syn på 

denne. 

 Altevassdommen avklarer historisk bruk og rettigheter i området. Saarivuoma redegjorde for 

sitt syn på denne. 

 

Til detaljreguleringen, særlig delområdene i hyttefelt I og III: 

 Saarivuoma har ingen konkrete innspill til delområdene i hyttefelt I og III. Så lenge en 

holder seg innenfor rammene i områdereguleringen om max. 22 nye fritidshytter i disse 

områdene, har samebyen ingen innvendinger/motforestillinger til detaljplanen. 

 Stiller spørsmål ved hvorfor konsekvensutredninger og kulturminnebefaringer ikke ble 

gjennomført i områdereguleringen. 

 Saarivuoma er generelt åpen for nye hytter innimellom hyttene i regulert område ved 

fremmerenden av Altevatn, så lenge dette holdes på et fornuftig nivå. Uønsket med nye 

fritidshytter øst for eksisterende hytter i hyttefelt I, og videre innover Altevatnet. 



 

 

Notat 
 

 

Tema: Hyttefelt I, II og III - Altevatn - detaljregulering av 10 delområder møte og 

befaring med Talma sameby 

Møtedato: 14. november 2013 

  Møte kl. 9.00-11.15 

 Befaring kl. 11.15-14.00 

Sted: Bardu hotell og parkeringsplassen på Toppen ved Altevatn 

Tilstede: Talma sameby: Jåvna Allas (ordförande) og Aslak Allas (reindriftsansvarlig) 

 Statskog SF: Kåre Rasmussen (regionsjef), Herbjørg Arntsen (planansvarlig) og 

Jørgen Nerdal (energi) 

  

Referent: Herbjørg Arntsen 

Vår referanse: 13/1314 

 

 

1. DETALJREGULERING  

 

 Informasjon fra Statskog 

 Statskog informerte om vedtatt områderegulering fra 2010, og pågående planarbeid med 

detaljregulering av 10 delområder. Presentasjon med lysark er vedlagt notatet. Hovedvekten 

ble lagt på områdene på sørsiden av Altevatn, hyttefelt II hvor Talma har beiteområder. Det 

vil si delområde nr. 6, 7 og 8. 

 Statskogs rolle i detaljreguleringen er som forslagsstiller/tiltakshaver. Statskog er ingen 

myndighet. 

 Statskog er kjent med Talmas uttalelser til Norconsult  i forbindelse med 

konsekvensutredningen for reindrift. Kort oppsummering av disse. 

 

Innspill fra Talma sameby 

Generelt: 

 Per i dag bruker Talma beiteområdene langs Altevatnet hovedsakelig vår-sommer-høst. 

 Kalvingen skjer til fjells og ofte nær riksgrensen i april/mai.  

 Rein trekker ned til Altevatn og beiter langs vannet i begynnelsen av juni, etter kalvingen og 

før innsektsplagen blir stor. Dette gjelder også innenfor hyttefelt II. Beitet langs vannet er 

viktig, da vårens første urter er tilgjengelig her og dette er viktig næring for rein. 

 Rein flykter til høyfjellet om sommeren, når det er sesong for innsekter. 
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 I slutten av august og september søker rein ned til Altevatn igjen på leting etter sopp. 

 Talma samler rein i oktober (scooter eller ATW benyttes avhengig av vær og føre). 

 

Til detaljreguleringen, særlig delområdene i hyttefelt II: 

 Talma er generelt åpen for nye hytter innimellom hyttene i regulert område ved 

fremmerenden av Altevatn.  

 Talma ønsker at nye hyttetomter legges så langt ned mot vannet som mulig. 

 Hyttene bør spres ut over arealene slik at rein kan beite mellom den. Den største 

utfordringen er ikke nye hytter i seg selv, men økt aktivitet og hunder i området. 

 Delområde 6 er det viktigste og mest kritiske for reindrifta til Talma. Det er en relativt trang 

passasje mellom Salvasskardaksla og Altevatn med ulendt terreng. Talma ber om at det ikke 

legges mange nye hytter i vestre del av delområde 6 (nærmest demningen). Nye hytter og 

mye aktivitet i dette området vil gjøre det vanskeligere og flytte/drive rein rundt 

Salvasskardaksla. 

 Kraftledningen i overkant av hyttefelt II anses ikke til å være et hinder for rein, da den har 

vært der i mange år. 

 Talma ønsker ikke byggeaktivitet i området i september/oktober, når rein skal samles. 

 

 

2. ANNET 

 

Sti (Altevatn Hytte- og Båteierforening) og Anleggsvei (Troms Kraft) 

Temaet har vært diskutert på telefon gjentatte ganger før møtet. Talma etterspurte status i saken og 

Statskog redegjorde for denne. Kort oppsummering fra møtet: 

 

Talma sameby 

 Sti 

o Talma sameby viser til at de var i dialog med Bardu kommune vedrørende stien i 

mai 2008. Det var den gang enighet om at stien skulle følge eksisterende/gammel sti. 

o Talma var i 2008 positive til stien under forutsetning av at samebyen kunne bruke 

dette som adkomst inn i beiteområdet på sørsiden av Altevatn. 

o Talma viser til at det skal finnes et dokument som beskriver at samebyen skulle 

kunne kjøre ATW på stien. (Statskog ba om å få tilsendt dette.) 
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 Anleggsvei 

o Etter en oppklaringsrunde viser det seg at det er en anleggsvei og kabeltraseer 

tilhørende Troms kraft som har gjort skader blant annet i Lappleiren (og ikke stien). 

o I Lappleiren er det revet bygg, kjørt over gamle kåteplasser og revet bygg tilhørende 

Talma. Vannkilder er også ødelagte av anleggsveien. 

 

Statskog 

 Informerte om prat med Altevatn Hytte- og Båteierforening, og møte med Bardu kommune 

30. oktober 2013. 

 Problemstillingen per i dag viser seg å være arbeidet utført i forbindelse med legging av 

strømkabler til hyttene i hyttefelt II. Etter avtale med kommunen kommer Statskog til å ta 

initiativ til et møte med Troms Kraft.  

 Det vil også gjennomføres oppfølgingsmøter om anlegging av stien gjennom hyttefelt II. 

Statskog kan imidlertid ikke uttale seg om tidligere avtaler om Talmas behov for ATW 

kjøring på stien. Talma ble oppfordret til å kontakte Altevatn Hytte- og Båteierforening for 

dialog om problemet med at samebyen nektes å bruke stien av hytteeiere. 
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